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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe. 

  

Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el 

tőlük: 

„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell 

támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést 

és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek 

Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a 

magasságból.” 

Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás 

közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. 

Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, 

dicsérték és magasztalták Istent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Lectio – olvasás  

1.1. Biblikus vonal  

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 

46
 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν 

χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,  

És mondta nekik: „így volt megírva, hogy a Krisztus szenvedni fog, és a harmadik 

napon fel fog támadni a halálból. 

 
47
 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη. ἀρξάμενοι ἀπὸ 

Ἰερουσαλὴμ  

És hirdetni fogják az ő nevében a megtérést a bűnök bocsánatára minden nép 

számára.  Kezdve Jeruzsálemtől  

 
48
 ὑμεῖς μάρτυρες τούτων.  

ti tanúi vagytok ezeknek. 

 
49
 καὶ [ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός 

μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ 

ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν. 

És (íme) én elküldöm Atyám ígéretét rátok: ti pedig tartózkodjatok a városban, amíg 

hatalmat nem öltöttetek magatokra a magasságból.” 

 
50 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς [ἔξω] ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ 

ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.  

Kivezette pedig őket (ki) egészen Betániáig, és felemelve kezét megáldotta őket. 

 
51
 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ 

αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 

És történt, miközben megáldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett az égbe. 

 
52 Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς 

Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης  

És ők imádva őt, visszatértek Jeruzsálembe nagy örömmel, 

 



53
 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν. 

 és mindvégig a templomban áldották az Istent. 

 

 

1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások 

 

Nova Vulgata 

Szent István Társulati Biblia 

Jeromos fordítás 

Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás 

Károli Gáspár revideált fordítása 

Simon Tamás László O.S.B. Újszövetség-fordítása 

 

46 Et dixit eis: “ Sic scriptum est, Christum pati et resurgere a mortuis die tertia,  
46„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia 

a halálból. 
46Azt mondta nekik:» Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és 

harmadnapon feltámadni a halálból. 
46Majd így folytatta: „Meg volt tehát írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell és 

harmadnapon halottaiból föl kell támadnia. 
46És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és 

feltámadni a halálból harmadnapon: 
46és így szólt hozzájuk: 

– Így van megírva: Krisztusnak szenvednie kell, de harmadnapon fel kell támadnia a 

halálból, 

 

 
47 et praedicari in nomine eius paenitentiam in remissionem peccatorum in omnes 

 gentes, incipientibus ab Ierusalem. 
47Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől 

kezdve. 
47A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve 

minden népnek. 



47Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve, minden 

népnek.  
47És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden 

pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. 
47és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között 

Jeruzsálemtől kezdve.  

 

 

 48 Vos estis testes horum. 
48Ti tanúi vagytok ezeknek.  
48Ti tanúi vagytok ezeknek. 
48Ti tanúi vagytok ezeknek. 
48Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. 
48Ezeknek ti tanúi vagytok. 

 

 49 Et ecce ego mitto promissum Patris mei in vos; vos autem sedete in civitate, 

quoadusque induamini virtutem ex alto ”. 
49Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem 

öltitek a magasságból való erőt.” 
49Én majd elküldöm nektek azt, amit Atyám ígért. Ti csak maradjatok a városban, 

amíg el nem tölt az erő benneteket a magasságból.« 
49Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, amíg 

erő nem tölt el a magasságból titeket.” 
49És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok 

Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel. 
49Én pedig elküldöm nektek, akit Atyám ígért. Maradjatok a városban, amíg a tiétek 

nem lesz a mennyei erő! 

 
50 Eduxit autem eos foras usque in Bethaniam et, elevatis manibus suis, benedixit eis. 
50Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. 
50Ezután kivezette őket Betánia közelébe, felemelte a kezét, és megáldotta őket.  
50Ezután kivezette őket Betánia közelébe és kezét fölemelve megáldotta őket. 
50Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket.  
50Ezután kivitte őket Betániáig. Felemelte a kezét, és megáldotta őket. 

  
51 Et factum est, dum benediceret illis, recessit ab eis et ferebatur in caelum.  
51Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. 



51Áldás közben eltávozott tőlük, és fölvitetett a mennybe. 

51Áldás közben eltávozott tőlük és fölment a mennybe. 
51És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.  
51Miközben az áldást adta, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. 

 
 

 

 

52 Et ipsi adoraverunt eum et regressi sunt in Ierusalem cum gaudio magno  
52Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe.  
52Leborulva imádták, azután nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe.  
52Azok leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe.  
52Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe;  
52Ekkor leborulva imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. 

 
53 et erant semper in templo benedicentes Deum. 
53Mindig a templomban voltak, és dicsőítették az Istent. 
53Szüntelen ott voltak a templomban, és áldották Istent. 
53Állandóan a templomban tartózkodtak, dicsérték és magasztalták Istent.  
53És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. 
53Mindig a Templomban voltak, és áldották Istent. 

 

 

1.1.3. Behatárolás 

 

A Lukács-evangélium utolsó három mozzanatát jeleníti meg az evangélium végén e 

néhány vers (Lk 24,46-53): a feltámadt Jézus Jeruzsálemben megjelenik az 

apostoloknak, hogy felfedje előttük az Írások értelmét, illetve, hogy küldetést adjon 

nekik (Lk 24,46-49). Ezt követően Betánia közelébe kimenve velük, miután 

megáldotta őket, felmegy a mennybe (Lk 24,50-51). Végül a tanítványok nagy 

örömmel visszatérnek Jeruzsálembe, ahol a templomban összegyűlve áldják az Urat 

(Lk 24,52-53). 

 

 

 



1.1.4. Szószerinti üzenet 

Az evangélista hangsúlyozni kívánja, hogy 

 Jézusnak van hatalma megmagyarázni az Írásokat. Az Ószövetség minden 

mozzanata Jézus Krisztusra irányul, az ő kereszthalálában és feltámadásában 

teljesedik be. 

 A feltámadt Úr arra hívja a tanítványait, hogy ezen túl ők legyenek Isten 

irgalmának, felszabadító erejének tanúi szerte az egész világon. Vagyis 

missziós feladatot kapnak az apostolok, amiben Jézus küldetését folytatják 

tovább a Szentlélek segítségével. Még pontosabban mondva a feltámadt Jézus 

fog rajtuk keresztül tevékenykedni a Szentlélek által. 

 Jézus nem elhagyta őket, hanem előre ment a mennybe, ahová minden 

embernek el kell jutnia. A tanítványok továbbra is számíthatnak Mesterükre, 

aki áldásával segíti övéit. 

 Az ember helyes válasza Jézus Krisztus felé az imádás és az áldás gesztusai. 

 Az Egyház minden tagjának feladata, hogy egymással közösségben maradva 

imádja Istent, várja és hívja a Szentlelket, akinek segítségével tanúskodnia kell 

mindenki felé Jézus Krisztusról, Isten irgalmas szeretetéről. 

 

 

1.1.5. Kulcsszavak rövid elemzése 

ἐνδύσησθε (endüszészthe): ’(fel)öltözni valamibe; magára ölteni’ (Lk 24,49) 

 

 Lukácsnál legtöbbször valamilyen ruhának a fizikai felöltését fejezi ki ez a szó 

(Lk 8,27; Lk 12,22; Lk 15,22; ApCsel 12,21). Viszont egy alkalommal, ebben a 

szakaszban, lelki értelemben fordul elő: az apostolok hamarosan hatalomba, erőbe 

öltözködnek (Lk 24,49). Vagyis megkapják a Szentlelket, akit az Atya megígért nekik 

a Fiú által. Jelképesen mondva Pünkösdkor a tanítványok „beleöltöznek” a Lélekbe, 

aki mint egy ruha, védi, betakarja, azaz támogatja és megerősíti őket, bensőséges 

kapcsolatban maradva velük (vö. ApCsel 2). 

 Pál apostolnál viszont gyakran megjelenik e kifejezésnek az átvitt értelmezése 

is. Hiszen ő arra bátorít, hogy öltsük fel magunkra az Úr Jézus Krisztust (Róm 13,14; 

Gal 3,27), az új embert (Ef 4,24), a világosság fegyverzetét (Róm 13,12), Isten teljes 

fegyverzetét (Ef 6,11), az igazságosság (Ef 6,14), illetve a hit és a szeretet páncélját 

(1Tessz 5,8). Ez a kép egyrészt az ember azonosulását, szoros kapcsolatát festi le tehát 



Jézus Krisztussal, másrészt pedig a megtért keresztény magatartását jelöli, aki 

elhatározza, hogy a szeretet és a hit útján kíván járni.   

 

ἐπάρας (epárász): ’felemelni’ (Lk 24,50)  

 Lukács evangéliumában ennek a szónak az első és az utolsó előfordulási helye 

vonatkozik közvetlenül Jézusra. Jézus tanítványaira felemelve szemét (tekintetét) el 

kezd beszélni a boldogságokról (Lk 6,20). Illetve mielőtt felmegy a mennybe, 

felemelve kezét megáldja az apostolokat (Lk 24,50). A felemelt tekintet és a felemelt 

kezek az Úr gyengédségéről, figyelmességéről, és közelségéről beszélnek. A 

megtestesülés titkának fényében (vö. Lk 1,31-35) e testrészek kifejezik, hogy Jézus 

egész személye közel áll a tanítványokhoz, minden emberhez.  

 Továbbá az újszövetségi Szentírásban csak két helyen jelenik meg együtt a 

kezet felemelni szókapcsolat: Jézus a mennybemenetele előtt felemelve kezét 

megáldja a tanítványait (Lk 24,50). Pál apostol pedig arra szólítja fel Timóteust, hogy 

a férfiak kezüket felemelve, veszekedés és harag nélkül szentül imádkozzanak 

mindenütt (1Tim 2,8). Vagyis a felemelt kezek gesztusa, aminek van ószövetségi 

előzménye is (vö. Kiv 17,11-13 ) Jézus óta a keresztény ember számára is az áldás és 

az imádság erős jele.  

 

1.2. Kontextuális – kánoni párhuzamok 

Párhuzamok Lukács evangéliumán belül 

 

1,14 “Örömödre lesz és ujjongani fogsz rajta, és sokan örülnek majd születésén.” 

2,20 “A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit 

csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.” 

2,38 “Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, 

aki csak várta Jeruzsálem megváltását.” 

9,22 “Mert – mondta – az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és 

írástudók nem ismerik el, megölik, de harmadnap feltámad.” 

9,51 “Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, szilárdan 

elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy.” 

 

Szinoptikus és jánosi párhuzamok 

 

Mt 3,2 “és így prédikált: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!” 



Mt 28,19-20 “Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! 

Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg 

őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok 

mindennap, a világ végéig.” 

Mk 16,15-16 “Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek 

az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, 

aki nem hisz, az elkárhozik.” 

Mk 16,19 “Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét 

az Isten jobbján” 

Jn 12,16 “Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, 

ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla.” 

Jn 20,22-23 “Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! 

Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben 

marad.” 

 

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 

 

Lev 9,22a “Áron kitárta kezét a nép felé és megáldotta.” 

Sir 50,20 “Akkor aztán lejött (Simon), s Izraelnek egész közössége fölé terjesztette 

kezét, hogy fennhangon ossza az Úrnak áldását, és tisztsége szerint kimondja szent 

nevét.” 

Sir 50,22 “Most hát áldjátok a mindenség Urát! Nagy dolgokat művel, aki megáldotta 

életünket anyánknak méhétől, és irgalmassága szerint bánik velünk.” 

Oz 6,2 “Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe előtt éljünk.” 

ApCsel 1,4-14 “Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne 

hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – 

tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a 

Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: 

„Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” „Nem tartozik rátok – felelte –, 

hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját 

hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek 

Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” 

Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el 

szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi 

termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit 

álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el 

ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” Erre az Olajfákról elnevezett 



hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek 

Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt 

szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, 

Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, 

egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és 

testvéreivel együtt.” 

ApCsel 2,33 “Azután, hogy az Isten jobbja fölmagasztalta, megkapta a Szentlélek 

ígéretét az Atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok.” 

ApCsel 2,38 “Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg mindegyiktek 

Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” 

ApCsel 2,46 “Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A 

kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az 

ételt.” 

ApCsel 3,1 “Péter és János a kilencórai imádság idején fölment a templomba.” 

ApCsel 5,31-32 “Isten jobbjára emelte, fejedelemmé és Megváltóvá, hogy megtérítse 

Izraelt, és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a 

Szentlélek is, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.” 

ApCsel 5,42 “Továbbra is mindennap tanítottak a templomban és a házakban, 

hirdették, hogy Jézus a Krisztus.” 

ApCsel 10,40 “de harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban 

megmutatta” 

ApCsel 17,2 “Pál szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton beszélt 

nekik az Írásokról.” 

ApCsel 17,30 “Az Isten eddig szemet hunyt a tudatlanság kora felett, de most 

tudomására hozza az embereknek, hogy mindenütt meg kell térnie mindenkinek.” 

Gal 3,4 “Hiába éltétek át mindezeket? Ha így volna, akkor csakugyan hiába!” 

Ef 1,13 “Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok 

az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek benne.” 

 

 

 

 

 

 



2. Meditáció – elmélkedés 

2.1. Tanítóhivatali vonal 

2.1.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 

„JÉZUS FÖLMENT A MENNYBE,  

OTT ÜL A MINDENHATÓ ATYAISTEN JOBBJÁN” 

659. „Az Úr Jézus, miután ezeket mondta, fölvétetett a mennybe és leült az Isten 

jobbján” (Mk 16,19). Krisztus teste föltámadásának pillanatától megdicsőült, amint 

azt az új és természetfölötti tulajdonságai mutatják, melyekkel attól kezdve 

állandóan rendelkezik. (Vö. Lk 24,31; Jn 20,19.26.) De negyven napon át, amikor 

tanítványaival bensőségesen együtt evett és ivott (vö. ApCsel 10,41) és az Országról 

tanította őket (vö. ApCsel 1,3), dicsősége még a megszokott emberség körvonalai 

alatt elfátyolozott marad (vö. Mk 16,12; Lk 24,15; Jn 20,14-15; 21,4). Jézus utolsó 

megjelenését az zárja le, hogy embersége visszavonhatatlanul belép az isteni 

dicsőségbe, melyet a felhő (vö. ApCsel 1,9; Lk 9,34-35; Kiv 13,22) és az ég (vö. Lk 

24,51) - ahol ettől kezdve Isten jobbján ül – jelez (vö. Mk 16,19; ApCsel 2,33; 7,56; 

Zsolt 110,1). Végül teljesen kivételes és egyedülálló módon Pálnak – „mint egy 

elvetéltnek” (1Kor 15,8) - egy utolsó jelenésben megmutatkozik, mellyel apostollá 

teszi őt (vö. 1Kor 9,1; Gal 1,16).  

660. A Föltámadott dicsőségének ez időben elfátyolozott jellege átragyog Mária 

Magdolnához intézett titokzatos szavain: „Még nem (...) mentem föl az Atyához; de 

menj az én testvéreimhez, és mondd nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti 

Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez” (Jn 20,17). Ez a föltámadott 

Krisztus és az Atya jobbjára fölmagasztalt Krisztus dicsősége közötti különbségre 

utal. A mennybemenetel egyszerre történeti és transzcendens eseménye az átmenetet 

jelenti az egyikből a másikba. 

661. Ez az utolsó lépés szoros egységben marad az elsővel, azaz a mennyből való 

alászállással, ami a megtestesülésben valósult meg. Csak az „térhet vissza az 

Atyához”, aki az „Atyától jött ki”: Krisztus. (Vö. Jn 16,28) „Senki sem ment föl az 

égbe, csak aki alászállott az égből, az Emberfia” (Jn 3,13 vö. Ef 4,8-10). Az emberség 

saját természetes erőire hagyva nem képes bemenni az „atyai házba” (vö. Jn 14,2), 

Isten életébe és boldogságába. Egyedül Krisztus nyithatta meg az embernek az utat: 

„hogy nekünk, az ő tagjainak megadja a reményt, hogy mi is eljuthatunk oda, ahová 



ő elsőként előrement”. (Mennybemenetel szentmiséjének prefációja, Missale 

Romanum, 1970, 410.) 

662. „Én pedig, majd ha magasba emelnek a földről, mindeneket magamhoz fogok 

vonzani” (Jn 12,32). A kereszten való fölmagasztalás a mennybemenetel 

fölmagasztalását jelzi, jövendöli és a kezdetét jelenti. Jézus Krisztus, az új és örök 

szövetség egyetlen papja „nem emberi kézzel épített szentélybe lépett be (...), hanem 

magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt közbenjárjon értünk” (Zsid 9,24). 

Krisztus a mennyben szüntelenül gyakorolja a maga papságát: „hiszen örökké él, 

hogy közbenjárjon” azokért, „akik általa járulnak Istenhez” (Zsid 7,25). Mint „az 

eljövendő javak főpapja” (Zsid 9,11), középpontja és főcelebránsa annak a 

liturgiának, amely az Atyát az égben dicsőíti. (Vö. Jel 4,6-11) 

663. Ettől kezdve Krisztus az Atya jobbján ül: „Az Atya jobbján kifejezéssel azt az 

isteni tiszteletet és dicsőséget jelezzük, amelyben Isten Fia mint az Atyával 

egylényegű Isten az idő kezdete előtt volt, és ahol az idők végén, megtestesülvén, 

testi módon is helyet foglal, mert teste ugyanabba a dicsőségbe került.” 

(Damaszkuszi Szent János: Expositio fidei, 75 /De fide orthodoxa 4, 2/: PTS 12, 173 

/PG 94, 1104/) 

664. Az Atya jobbjára ülés a Messiás országának kezdetét jelenti, Dániel próféta az 

Emberfiára vonatkozó látomásának beteljesedését: „és hatalom, tisztelet és ország 

adatott neki; és minden nép, törzs és nyelv neki szolgált: hatalma örök hatalom, mely 

nem vétetik el, és országa nem fog megsemmisülni.” (Dán 7,14). Ettől az időponttól 

kezdve az apostolok tanúi lettek annak az „országnak, melynek nem lesz vége”. 

(Niceai-konstantinápolyi hitvallás: DS 150.)  

Összefoglalás 

665. Krisztus mennybemenetele Jézus emberségének végleges bemenetelét jelenti 

Isten mennyei országába, ahonnan ismét el fog jönni (vö. ApCsel 1,11), de a közbülső 

idő elrejti őt az emberek szeme elől (vö. Kol 3,3).  

666. Jézus Krisztus az Egyház feje, előttünk ment be az Atya dicsőséges országába, 

hogy mi, az ő testének tagjai abban a reményben éljünk, hogy egykor örökre együtt 

leszünk vele. 



667. Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra belépett a mennyei szentélybe, és 

szüntelenül közbenjár értünk mint közvetítő, aki állandóan árasztja ránk a 

Szentlelket. 

 

7. Cikkely 

„ONNAN JÖN EL ÍTÉLNI ÉLŐKET ÉS HOLTAKAT” 

I. „Ismét el fog jönni dicsőségében” 

KRISZTUS MÁR URALKODIK AZ EGYHÁZ ÁLTAL ... 

668. „Krisztus meghalt és életre támadt, hogy a holtaknak és élőknek egyaránt Ura 

legyen” (Róm 14,9). Mennybemenetele azt jelenti, hogy embersége részesedik Isten 

hatalmában és tekintélyében. Jézus Krisztus az Úr: övé minden hatalom a mennyben 

és a földön. Ő „fölötte áll minden fejedelemségnek, hatalomnak, erősségnek és 

uralomnak”, mert az Atya „mindent az ő lábai alá vetett” (Ef 1,20-22). Krisztus a 

mindenség és a történelem ura (vö. Ef 4,10; 1Kor 5,24.27-28). Benne az ember 

történelme és az egész teremtés is megtalálja „újraösszefoglalását” (vö. Ef 1,10), 

transzcendens csúcspontját. 

669. Mint Úr Krisztus feje is az Egyháznak, mely az ő Teste (vö. Ef 1,22). A mennybe 

fölemelkedett és megdicsőült Krisztus, mivel küldetését így teljesíti be teljesen, 

Egyházában itt marad a földön. A megváltás a forrása annak a tekintélynek, amelyet 

Krisztus az Egyház fölött a Szentlélek erejével gyakorol (vö. Ef 4,11-13). „Krisztus 

Országa a misztériumban már jelen van” (LG 3.) az Egyházban, mely „az Ország 

csírája és kezdete a földön” (LG 5.). 

670. A mennybemenetel óta Isten tervének megvalósulása elkezdődött. Már az 

„utolsó órában” vagyunk (1Jn 2,18 vö. 1Pt 4,7). „Elérkezett tehát már hozzánk az 

idők vége, és e világ megújítása visszavonhatatlanul elkezdődött, és a jelen világban 

bizonyos módon elővételeztetik: az Egyház ugyanis már a földön igaz, jóllehet 

tökéletlen szentséggel ékeskedik.” (LG 48.) Krisztus Országa jelenlétét azon 

csodálatos jelekkel már mutatja (vö. Mk 16,17-18), melyek kísérik az Egyház által 

történő hirdetését (vö. Mk 16,20). 

... AMÍG ALÁVETTETIK NEKI MINDEN 



671. Krisztus országa azonban, mely az Egyházban már jelen van, még nem 

teljesedett be „hatalommal és nagy dicsőséggel” (Lk 21,27 vö. Mt 25,31) azáltal, hogy 

a Király leszállt a Földre. Az Országot a gonosz hatalmak még támadják (vö. 2Tessz 

2,7), jóllehet gyökerében Krisztus húsvétja már legyőzte őket. Amíg minden alá nem 

vettetik neki, (vö. 1Kor 15,28) „amíg nem lesz új ég és új föld, melyekben 

igazságosság lakik, addig a zarándok Egyház szentségeiben és intézményeiben, 

melyek ehhez a történelmi időhöz tartoznak, ennek a világnak alakját hordozza, 

mely elmúlik, és maga is ott él a teremtett dolgok között, melyek mindmáig 

sóhajtoznak és vajúdnak, és várják Isten fiainak megnyilvánulását”. (LG 48.) Ezért 

imádkoznak a keresztények, főképpen a szentmisében (vö. 1Kor 11,26), sürgetvén 

Krisztus visszatérését (vö. 2Pt 3,11-12), mondván: „Jöjj el, Urunk!” (Jel 22,20 vö. 1Kor 

16,22; Jel 22,17). 

672. Krisztus mennybemenetele előtt megmondta, hogy még nem jött el az Izrael 

által várt messiási ország dicsőséges megalapításának ideje (vö. ApCsel 1,6-

7), melynek az összes emberek számára meg kell hoznia a próféták szerint (vö. Iz 

11,1-9) az igazságosság, a szeretet és a béke végső rendjét. A mostani idő az Úr 

szerint a Lélek és a tanúságtétel ideje (vö. ApCsel 1,8), de olyan idő is, melyet a 

közelgő „szorongatás” (vö. 1Kor 7,26) és az Egyházat nem kímélő (vö. 1Pt 

4,17) gonosztól való próbatétel határoz meg (vö. Ef 5,16), és bevezeti az utolsó napok 

harcát (vö. 1Jn 2,18; 4,3; 1Tim 4,1). A várakozás és a virrasztás ideje (vö. Mt 25,1-13; 

Mk 13,33.37). 

697. A felhő és a fényesség. E két szimbólum elválaszthatatlan a Szentlélek 

megjelenésétől. Az ószövetségi teofániától kezdve a sötét vagy a fényes felhő 

nyilatkoztatja ki az élő és szabadító Istent, eltakarván dicsőségének 

transzcendenciáját; Mózesnek a Sínai-hegyen (vö. Kiv 24,15-18), a találkozás sátrában 

(vö. Kiv 33,9-10) és a pusztai vándorlásban (vö. Kiv 40,36-38; 1Kor 10,1-2); 

Salamonnak a templomszentelés alkalmával (vö. 1Kir 8,10-12). Ezeket az előképeket 

tehát Krisztus beteljesíti a Szentlélekben. A Szentlélek száll Szűz Máriára és 

„beárnyékozza őt”, hogy Jézust foganja és világra szülje (vö. Lk 1,35). A 

Színeváltozás hegyén a Szentlélek jön a felhőben, mely Jézust, Mózest és Illést, 

nemkülönben Pétert, Jakabot és Jánost beárnyékolja, „és a felhőből szózat hallatszott: 

»Ez az én választott fiam, őt hallgassátok«” (Lk 9,34-35). Végül ugyanez a „felhő 

fogadta be Jézust” a tanítványok szeme elől a mennybemenetel napján (vö. ApCsel 

1,9), és fogja kinyilatkoztatni az Emberfiát dicsőségben eljövetelének napján (vö. Lk 

21,17). 



2795. A mennyek szimbóluma a szövetség misztériumára utal, melyben élünk, 

amikor a mi Atyánkhoz imádkozunk. Ő a mennyekben van, ez az ő lakása, az Atya 

háza tehát a mi „hazánk”. A szövetség földjéről a bűn kiűzött minket (vö. Ter 3), és 

az Atyához a mennybe a szív megtérése vezet vissza (vö. Jer 3,19-4,1a; Lk 

15,18.21). Krisztusban tehát az ég és a föld megbékél (vö. Iz 45,8; Zsolt 85,12), mert 

egyedül a Fiú „szállt alá a mennyekből”, és ő teszi, hogy mi vele együtt oda 

fölmenjünk keresztje, föltámadása és mennybemenetele által (vö. Jn 12,32; 14,2-3; 

16,28; 20,17; Ef 4,9-10; Zsid 1,3; 2,13).  

 

 

2.2.2. Pápai gondolatok 

Szent II. János Pál pápa: Redemptoris Custos 

 

vö. Lk 24,49 

 

29. Ezt a pártfogást most kérni kell, erre az Egyház mindig rászorul. Nemcsak azért, 

hogy kivédhesse a szüntelenül megújuló veszélyeket, hanem azért is, hogy 

támogassa az Egyháznak a világ evangelizálására, illetve azoknak a népeknek és 

nemzeteknek az újraevangelizálására tett erőfeszítéseit – amint azt a Christifideles 

laici kezdetű apostoli buzdításomban megállapítottam –, „amelyekben korábban 

virágzott a vallásos keresztény élet..., de akiket most komoly nehézségek 

gyötörnek”.1 Elsősorban a „felülről jövő erő” (vö. Lk 24,49; ApCsel 1,8), a Szentlélek 

Úristen bőséges ajándékai kellenek ahhoz, hogy Krisztus örömhírét elvigyük azokra 

a helyekre, ahol még soha nem hirdették, vagy olyan vidékekre, ahol elhanyagolták 

illetve feledni hagyták. E kegyelmek elnyeréséhez szinte nélkülözhetetlen a szentek 

közbenjárása és példájuk követése. 

 

 

 

 

 

Szent II. János Pál pápa: Redemptoris Missio 

 

vö. Lk 24,46-49 

                                                           
1
 Szinódus előtti apostoli buzdítás Christifidele Laici (1988. december 30.), 34: AAS 81 (1989), p. 456. 



 

Küldetés „a föld végső határáig” (ApCsel 1,8) 

22. Amikor az evangélisták elbeszélik a Feltámadott találkozását az apostolokkal, 

mindig a missziós paranccsal fejezik be: „Nekem adatott minden hatalom a 

mennyben és a földön. Ezért menjetek minden néphez... én veletek vagyok minden 

nap a világ végezetéig” (Mt 28,18-20; vö. Mk 16,15-18; Lk 24,46-49, Jn 20,21-23).  

Ez a küldés Szentlélekben való küldés, amint világosan kitűnik Szent János szövegéből: 

Krisztus úgy küldi övéit a világba, ahogyan az Atya küldte Őt, és ezért nekik adja a 

Lelket. Lukács az apostolok Krisztusról szóló tanúságtételét szorosan a Lélek 

működéséhez köti, aki képessé teszi őket a kapott parancs teljesítésére. 

vö. Lk 24,48 

23. A missziós parancs eltérő változatai tartalmaznak ugyan közös vonásokat és 

mindegyik rendelkezik sajátos jellemzőkkel, de két azonos elem mindegyik 

elbeszélésben megtalálható. Mindenekelőtt az apostoloknak adott parancs egyetemes 

jellege: „Minden népet” (Mt 28,19); „az egész világra, minden teremtménynek” (Mk 

16,15); „minden népet” (Lk 24,27); „egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8). 

Aztán az Úrtól kapott biztosítékot, hogy ennek a feladatnak teljesítésekor nem 

maradnak egyedül, hanem erőt és segítséget kapnak küldetésük teljesítésére. Ez a 

Lélek jelenléte és ereje, valamint Jézus szüntelen jelenléte: „Ők elmentek, és 

mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban” (Mk 16,20).  

Ami a parancs különböző változatait illeti, Márk a missziót igehirdetésként fogja fel: 

„Hirdessétek az Evangéliumot” (Mk 16,15). Az evangélista célja az, hogy rábírja az 

olvasót Péter hitvallásának megismétlésére: „Te vagy a Messiás”! (Mk 8,29) és annak 

megvallására, amit a római százados Jézus kereszthalálakor mondott: „Valóban, ez 

az ember Isten Fia volt” (Mk 15,30). Máténál a missziós jelleg az Egyház 

intézményéhez és tanrendszeréhez tartozik (vö. Mt 28,19-20; 16,18): nála a 

megbízatás azt jelenti, hogy az Egyház az Evangéliumot a katekézis során egyházi és 

szentségi jellegével hirdesse. Lukács a küldetést mintegy tanúságtételnek tekinti, 

elsősorban a feltámadás melletti tanúságtételnek (vö. Lk 24,48; ApCsel 1,8). A 

misszionáriust arra szólítja, hogy higgyen az Evangélium átalakító erejében, és 

hirdesse azt, amit Lukács jól megvilágít, vagyis az odafordulást Isten szeretetéhez és 

irgalmához, és az eljutást a minden rossz gyökerétől, azaz a bűntől való teljes 

szabadság megtapasztalásához. 



Csak János szól kifejezetten „parancsról”, ami a küldetéssel azonos értelmű, 

összekapcsolva a tanítványok szétküldését azzal a küldetéssel, amit Jézus kapott az 

Atyától: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek titeket” (Jn 20,21). Jézus így 

szól az Atyához: „Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba” (Jn 

17,18). János egész evangéliumának missziós jellege a „főpapi imában” jut 

kifejeződésre: „Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és 

akit küldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17,3). A küldés végső értelme: részesíteni abban a 

közösségben, amely az Atya és a Fiú között van. A tanítványoknak egységben kell 

élniük egymás között, megmaradva az Atyában és a Fiúban, hogy a világ felismerje 

és higgyen (vö. Jn 17,21-23). Ez a jellegzetesen missziós szöveg elsősorban arra mutat 

rá, hogy mi inkább azáltal vagyunk misszionáriusok, hogy mint Egyház létezünk, 

amely a szeretet egységében él, semmint szavainkkal vagy tetteinkkel. 

A négy evangélium tehát a missziós küldetés alapvető azonos jegyei mellett néhány 

különbözőséget is felmutat, amelyek az első keresztény közösségek eltérő 

tapasztalatait és körülményeit tükrözik. Ez is a Szentlélek indításának gyümölcse. 

Arra buzdít, hogy vegyük figyelembe a missziós karizmák sokféleségét, valamint a 

helyek és életkörülmények különbözőségét. De mindegyik evangélista hangsúlyozza, 

hogy a tanítványok küldetése együttműködés Krisztus küldetésével: „És én veletek 

vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20). Ezért a misszió nem emberi 

képességeken alapszik, hanem a feltámadt Úr hatalmán. 

 
 
 

 

2.3. Liturgikus vonal 

Az evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise szertartásának egyéb szövegeivel 

A mai evangélium (Lk 24,46-53) az ünnephez kapcsolódva Jézus mennybemeneteléről 

szól, ez a téma áll az egész liturgia központjával, hangsúlyt helyezve Jézus 

dicsőségére és a reményre, hogy feltámadása és mennybemenetele által számunkra is 

megnyílik a lehetőség a mennyei boldogságra. 

A kezdőének (ApCsel 1,11) és az olvasmány (ApCsel 1,1-11)az Apostolok 

cselekedeteiből idézi a szintén a mennybemenetelről szóló szakaszt: „Galileai férfiak! 

Mit néztek csodálkozva az égre? Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, 

úgy jön el egykor ismét” (ApCsel 1,11). 

A kezdő könyörgés a hála és a remény hangján szól: „Mindenható Istenünk, hadd 

ujjongjunk szent örömmel és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent 

Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő 

eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben”. 



A válaszos zsoltár (Zsolt 46,2-3.6-7.8-9) az Úr dicsőségét és hatalmát énekli meg, 

összekapcsolva így a Jézusban tapasztaltakkal: „Ujjongás közt ment föl Isten, az Úr 

égbe emelkedett harsonaszóval.. Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, ujjongjatok 

Istennek dicsérő szóval… Mivel Isten az egész föld királya, bölcsességgel neki éneket 

zengjetek. Isten országol a nemzetek fölött, szent trónusán ül az Isten”. 

Mindkét választható szentlecke kötődik az evangéliumhoz. Az első (Ef 1,17-23) a 

mennybeemeltetés kapcsán Jézus hatalmát és nagyságát hangsúlyozza: „Nagyszerű 

erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben 

jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és 

uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, 

hanem az eljövendőben is”. A második (Zsid 9,24-28;10,19-23) emellett a „szentélybe” 

való belépést, és a számunkra odavezető út megnyitását is kiemeli a zsidó liturgia 

alapján magyarázva: „Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé 

tette… Krisztus nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak előképe, 

hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk.  

Testvérek, Krisztus véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a 

szentélybe. Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül 

nyitotta meg nekünk”. 

Az alleluja vers (Mt 28,19a.20b) egy nagyon fontos elemet erősít meg, amely jelen van 

a lukácsi evangéliumi szakaszban is (Lk 24,47: „Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve 

minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni”) – mégpedig a missziós 

megbízatást, miszerint Jézus követőinek folytatni kell az örömhír hirdetését minden 

nép számára: „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! Én veletek vagyok 

a világ végéig”. 

Az egyetemes könyörgések gondolatvilága több ízben merít az evangéliumból: 

„Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a 

mennybe, elfoglalta trónját Atyjának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges 

eljövetelét!” (papi kezdő könyörgés); „Könyörögjünk az Egyház tagjaiért, hogy 

Urunk mennybemenetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek 

találtassanak!” (negyedik könyörgés); „Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy 

egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében!” 

(ötödik könyörgés); „Urunk, Istenünk! Segíts, hogy mindig híven szolgáljunk Szent 

Fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj 

a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk 

által” (papi záróima). 

A prefáció (prefáció Urunk mennybemeneteléről I.) is kifejezetten az evangélium és az 

ezzel egységben lévő liturgikus ünnep témáját állítja a középpontba: „fölment a 

mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közbenjárjon – ítélje a világot, és 

uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, sőt 

reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjait, – hogy követhetjük a 

mennybe”. 

 



2.4. Pedagógiai vonal 

2.4.1. Tantörténet 

„Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem 

tölt el benneteket a magasságból.” (Lk 24,49) 

Értékesebb, mint egy drágakő 

Egy bölcs asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különösen 

értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs 

asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. 

 Az éhes utas meglátta a drágakövet az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő 

habozás nélkül neki adta a követ. A vándor örvendezve jó 

szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő 

részében nem kell többé szükséget szenvednie. 

 Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a 

követ. „Gondolkoztam…” – szólalt meg. „Jól tudom milyen értékes ez a kő, de 

visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. 

 Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ.” 

 

Forrás: https://jezusafeny.hu/content/view/598/38/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jezusafeny.hu/content/view/598/38/


2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó versek 

Ismeretlen szerző - Isten és Te 

 

Egyedül Isten tud alkotni, de az alkotást te tudod  érvényre juttatni. 

Egyedül Isten tud életet teremteni, de te tudod tovább adni, 

Egyedül Isten adja az egészséget, de te tudod azt megtartani, 

Egyedül Isten ajándékozza a hitet, de belőled árad a bizonyosság. 

Egyedül Isten tud reménységet ültetni, de te tudsz társadnak bizalmat szavazni. 

Egyedül Isten képes szeretetet ébreszteni, de te tudsz mást szeretni. 

Egyedül Isten adja a békét, de te a mosolyt, 

Egyedül Isten az út, de te tudod azt másoknak megmutatni. 

Egyedül Isten a fény, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. 

Egyedül Isten teszi a csodát, de te hozod hozzá az öt kenyeret és a két halat. 

Isten egymagába mindenre képes, mégis úgy látja jónak, hogy rád számítson. 

 

Kép forrása: https://777blog.hu/2017/09/16/isten-letezese-legnagyobb-felismeresem-

vilaghiru-tudosok-istenrol/  

Forrás: https://jezusafeny.hu/content/view/218/38/ 

 

Pusztai Orsi – Vezérelj, Uram! (imádság) 

 

Krisztusom kérlek, vezérelj utamon 

Atyám, legyen meg a Te akaratod 

Életem kezedbe helyezem és kérlek 

Fiadnak szent vére tisztítson és védjen 

Fényednek hazája templomod Énbennem 

https://777blog.hu/2017/09/16/isten-letezese-legnagyobb-felismeresem-vilaghiru-tudosok-istenrol/
https://777blog.hu/2017/09/16/isten-letezese-legnagyobb-felismeresem-vilaghiru-tudosok-istenrol/
https://jezusafeny.hu/content/view/218/38/


Hol leborul előtted alázattal lelkem 

Áldd meg Uram kérlek szíveddel Életem 

Krisztus dicsősége ragyogjon Énbennem! 

Ámen 

Forrás: 

https://jezusafeny.hu/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemi

d=56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jezusafeny.hu/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=56
https://jezusafeny.hu/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=56


2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó festmény 

 

William Brassey Hole: Jézus mennybemenetele 



2.4. Kérdések az evangéliumhoz 
 

 Milyen gesztusokkal imádkozom? 

 Tudok-e örülni Jézusnak? Tudok-e örülni annak, hogy a tanítványa vagyok? 

 

 

3. Oratio – imádság 

A szentmise első könyörgése 

Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel és hadd vigadjunk gyermeki 

hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi 

fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az 

egész test, az Egyház, reménységben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 

veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.  

 

Evangéliumhoz kapcsolódó fohász 

Mennyei Atyám, Jézus nevében kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy hiteles és derűs 

tanúja legyek irgalmas szeretetednek, és annak a nagy reménynek, hogy van 

mennyország! Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Contemplatio – szemlélődés 

Fotó az evangéliumi szakaszhoz 

 

Dicsőséges napkelte 

Forrás: 

https://www.picturescollections.com/wp-content/uploads/2012/02/31.sun-and-cloud-

photos.jpg 

 

 

5. Condivisio – megosztás 

Örömhír megfogalmazása: Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

 Az Úr áldó keze rajtam is megpihen! 

 Jézus rám is mindennap áldását adja. 

 

6. Actio – tettekre váltás 

Tanúságtétel megfogalmazása: Az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

https://www.picturescollections.com/wp-content/uploads/2012/02/31.sun-and-cloud-photos.jpg
https://www.picturescollections.com/wp-content/uploads/2012/02/31.sun-and-cloud-photos.jpg


 Nekem is a feltámadt, és a mennybe előrement Jézus Krisztus lelkes tanújává 

kell lennem. 

 Legyek Jézus tanúja az emberek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 


